f

نام درس :جامعه شناسی ()1
نام ونام خانوادگی:

ساعت امتحان00:00 :

رشته :انسانی
پایه :دهم

مدت  70 :دقیقه

تاریخ امتحان1397/3/1 :

صفحه:

 1از 2

منطقه ی _
سایت آموزشی قهار Ghahar.com
ردیف

طراح سوال:

سایت قهار
بارم

شرح سواالت

در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.

1

درست نادرست

الف) تمامی پدیده های اجتماعی ،هویتی معنایی وذهنی دارند.

☐

☐

ب) واقیعت های هر جهان اجتماعی را می توان در پرتو ارزش های آن ارزیابی کرد.

☐

☐

پ) جهان اجتماعی برای بقای نفسانی ،ارزش های خود را به افراد آموزش می دهد.

☐

☐

ت) جهان اسالم در سده های نخستین حیات خود با حفظ هویت خود به تعامل با دیگر جوامع پرداخت☐ .

☐

☐

☐

☐

☐

ث) منظور از موقیعت اجتماعی ،جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد.
ج) هویت ایرانی قبل از اسالم  ،هویتی توحیدی و دینی بود.

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
الف) به فعالیتی که انسان انجام می دهد .................... ،وبه انجام دهنده ی آن  ......................می گویند.
ب) وقتی اجزای جهان اجتماعی را با یکدیگر در نظر بگیریم  .........................آشکار می شوند.
2

پ) جهان اسالم در رویارویی با فرهنگ یونان و روم تنها عنصر  .........................این دو فرهنگ را اخذ کرد.
ت) به رفتاری که برخالف عقاید و ارزش ها و هنجار های جامعه هستند  ..........................می گویند.

2/25

ث) هدف اسالم تاسیس جهان  .....................و  .....................آن است.
ج) به تغییرات اساسی در جهان اجتماعی که هویت جهان اجتماعی را دگرگون می کند  .......................می گویند.
چ) اصطالح قفس آهنین مربوط به جامع شناس بزرگ آلمانی  ..........................است.
گزینه ی صحیح را مشخص کنید.
 -1در دیدگاه مستشرقان ،هویت فرهنگی جوامع اسالمی چگونه است؟
الف) دینی و توحیدی

ب) اساطیری و مذهبی

ج) سکوالر و دنیوی

د) دینی و دنیوی

 -2جهان غرب با عبور از چه فرهنگی به عقاید و ارزش های سکوالر روی آورد؟
3

الف) با عبور از عقاید توحیدی و عقالنی

ب) با عبور از فرهنگ مسیحی قرون وسطی

ج) با عبور از فرهنگ متجدد

د) با عبور از فرهنگ گذشته خود را گسترش می دهد
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 -3در مورد جهان اجتماعی خود باخته کدام گزینه صحیح است؟
الف) با فرهنگ گذشته خود در ارتباط می ماند.

ب) ارتباطش به صورت نسبی با فرهنگ خویش قطع می شود.

ج) به جهان اجتماعی دیگری که مبهوت آن است ملحق می شود .د) نمی تواند فرهنگ گذشته خود را گسترش دهد.
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) خردترین پدیده اجتماعی چیست؟
ب) کدام نوع از فرهنگ جهان اجتماعی هستی را فراتر از طبیعت می داند؟
4

پ) راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی هستند.
ت) انواع از خود بیگانگی فرهنگی را نام ببرید.
ث) نویسندگان کتاب های غربزدگی و خدمات متقابل اسالم و ایران را بنویسید.
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f

نام درس :جامعه شناسی ()1
نام ونام خانوادگی:

ساعت امتحان 00:00 :مدت  70 :دقیقه
 2از 2
تاریخ امتحان 1397/3/1 :صفحه:
1
منطقه ی _

رشته :انسانی
پایه :دهم

سایت آموزشی قهار Ghahar.com
ردیف

طراح سوال:

سایت قهار
بارم

شرح سواالت

نوع تحرک اجتماعی را در گزینه های جدول زیر بنویسید.

5

1

فرزند یک کشاورز که کارمند یک اداره می شود.

2

مدیر اداره هنگامی که از مدیریت عزل و به دبیری در مدارس می پردازد.

3

فرزند یک پزشک که دندانپزشک می شود.
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نمودار زیک را کامل کنید و در مورد زوند این نمودار مختصرا توضیح دهید
6

جهان اجتماعی ⇦ تعارض فرهنگی ⇦  ⇦ ............................بحران هویت ⇦  ⇦ ............................جهان اجتماعی

2

عبارت های به هم مرتبط را به یکدیگر متصل کنید( .یک مورد اضافی است)
ستون ب

ستون الف

 )1کنش و پیامد آن

الف) شیوه رسمی تنبیه

 )2موسسات اجتماعی

ب) فراموشی هویت یک جامعه در مواجعه با فرهنگ دیگر
7

ج) قلمرو واقعی یک فرهنگ
د) قطعیت

 )3جهان اجتماعی

3

 )4ارزش هایی که مردم بدان عمل می کنند.

ه) پدیده های اجتماعی

 )5مشابهت همه جوامع یه یکدیگر

و) نگاه تک خطی به تاریخ

 )6پیامد غیر ارادی
 )7از خودبیگانگی تاریخی

به سواالت زیر بصورت تشریحی پاسخ دهید.
 -1علل درونی تحوالت فرهنگی را بیان کنید.

8
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 -2جهان غرب در قرون وسطی در برخورد با اسالم چه تغییراتی پیدا کرد؟

1

 -3فرهنگ چگونه درونی می شود و چه فرهنگی بهتر درونی می شود؟

1

 -4از انواع تحرکات اجتماعی مثال بزنید.

1

 -5سیاست های جمیعتی را تعریف کنید.
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 -6هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم چه ویژگی های داشت؟

1

